پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،62شماره  ،6پایيز و زمستان  ،0011از صفحه  260تا 206

126

شناسه دجييتال )10.22059/JOR.2021.334951.2246 :(Doi
شاپاي چاپي ) 8822-1414 :(issnشاپاي الکترونیکي)8822-2908:(issn
نشاني اينترنتي مجله ،http//jor.ut.ac.ir :پست الکترونیكpajuhesh@ut.ac.ir :

ذهنيت گوینده در قصههای عاميانه صمد بهرنگی و شارل پرو
بر اساس الگوی کربرات-اورکيونی


فریده علوی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

سيد جعفر حکيم
دانشجوي دکتراي گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

(تاريخ دريافت ،00/90/48 :تاريخ تصويب ،00/44/81 :تاريخ چاپ :زمستان )4199

چکيده
زبانشناسان شناختي معتقدند که زبان ويژگيهاي بنیادي ذهن انسان را منعکس ميکند.
همچنین ،ميتوان حضور کاربر زبان را از طريق شیوههاي زبانشناختي در گفتههايش آشکار
ساخت .همین مسئله زبانشناسان ،از جمله کربرات-اورکیوني ،را واداشته تا به تحلیل عالئم
فعالیت ذهني گفتهپرداز روي آورند .کربرات-اورکیوني ،زبانشناس فرانسوي ،معتقد است
گفتهپرداز در گفتههاي خود دو راه پیشرو دارد :گفتماني عیني که در آن هیچ نشاني از او
نباشد؛ و گفتمان ذهني که حضور او بصورت تلويحي يا تصريحي در آن مشخص باشد .کاربرد
صفات در گفتهها يکي از شیوههايي است که به حضور يا عدم حضور گفتهپرداز عینیت مي-
بخشند .هدف ما در اين مقاله بر آن است که ويژگي ذهني صفات را در شش قصه عامیانه،که
توسط صمد بهرنگي نويسنده ايراني و شارل پرو اديب فرانسوي قرن هفدهم میالدي گردآوري
و بازنويسي شدهاند ،بررسي و مطالعه کنیم .براي نیل به اين هدف ،صفات بکار برده شده در
اين قصهها را بر اساس طبقهبندي کربرات-اورکیوني مشخص کرده و به بررسي ماهیت ذهني
يا عیني آنها پرداختهايم .نتايج بدست آمده از پژوهش صورت گرفته در سه قصه از هر کدام از
نويسندههاي مورد مطالعه ،مبین اين امر است که نه تنها اين قصهها از ديدگاه روايي با يکديگر
متفاوتند بلکه قصههاي فرانسوي ذهني و قصههاي ايراني عیني هستند.
واژگان کليدی کليدی :صمد بهرنگي ،شارل پرو ،گفتمان ذهني ،گفتمان عیني ،صفات ،قصه
عامیانه ،کربرات-اورکیوني
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مقدمه
نظريههاي گفتهپردازي در زبانشناسي براي اولین بار توسط امیل بنونیست در دهه شصت
میالدي در فرانسه مطرح شد .تئوري بنونیست ذهنیت ذاتي زبان را ثابت و مفهوم کالسیك آن
را بهعنوان ابزاري براي انتقال صرف اطالعات رد ميکند .او در توصیف زبان انسانها ميگويد
زبان انسانها وسیله اي براي ارتباط متقابل است .او معتقد است که زبان تنها محملي است که
ذهنیت بشري بنیان راستین خود را در آن مييابد و ذهنیت چیزي جز «توانايي گوينده در
مطرح شدن بهمثابه "فاعل"» نیست( .بنونیست )880 ،40١١ ،هدف بنونیست از قرار دادن واژه
فاعل در گیومه اشاره به اين مطلب است که اين کلمه در معناي دستوري آن بکار برده نشده،
بلکه "انسان در زبان و به واسطه زبان بهعنوان فاعل در نظر گرفته ميشود" (همان)؛ بنابراين،
ذهنیت بنیان زباني همان "واقعیت انساني در گفتوگو" (همان )818 ،است که در زيان در
ارتباط بین "من" و "تو" متجلي ميشود و "همبستگي ذهنیت" 4نامیده مي شود .از ديدگاه
بنونیست "ما با اشخاصي صحبت ميکنیم که سخن ميگويند" (همان )١8 ،بهبیان ديگر ،ما در
خصوص حرفها با افرادي صحبت ميکنیم که با حرف بهما پاسخ ميدهند ،حرفهاي ما منحصرا
ترجمان يا القاگر کنشهايمان نیست .آنها به سخنان ديگر ارجاع داده يا از آنها نتیجهگیري
ميکنند .در نظريه بنونیست واقعیت مفهوم ديگري بهخود گرفته و به ارتباط زبانشناختي با
جهان تبديل ميشود .بنابراين ذهنیت از نظر اين زبانشناس فرانسوي بیشتر به مفهوم "ذهني

سازي" يعني "فرآيندي است که همواره از نو شروع ميشود و فاعل از طريق آن
"برجاهستي" 8خود را صرفا همچون "هستي در زبان و به واسطه زبان " ميآزمايد( ".میشون،
 )488 ،8949درک اين فرآيند از ديدگاه بنونیست به واسطه مفهوم "ريتم" (همان)111 ،
صورت ميگیرد .در واقع ،گوينده براي اينکه بتواند در جايگاه فاعل در جريان برهمکنش
زباني قرار گیرد ،مي بايست اشکالي را در اختیار داشته باشد ،اشکالي که براي او اين امکان را
فراهم ميآورند تا بتواند گفتههاي ريتمدار و ذهنیتساز بسازد .بر اساس نظريه بنونیست اين
اشکال همان مقوالت اشخاص فاعلي ،ضماير و زمان هستند.
کاترين کربرات-اورکیوني نیز تحقیقاتي در زمینه ذهنیت و گفتهپردازي انجام داده است که
ميتواند بمثابه تعمیق کارهاي بنونیست محسوب گردد ولي او تمايل بیشتري براي توصیف
زبانشناختي از گفتهپردازي نشان داده و آن را بعنوان محلي براي متجلي شدن ذهنیت تلقي

__________________________________________________________________________
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ميکند .او معتقد است که گوينده يا نويسنده ،از طريق زبان ،به اشکال گوناگون رد پايي از
گفتهپردازي خود بجاي در گفتهاش ميگذارد .زبانشناس نیز با خوانش معنايي در صدد آن
است تا اين رد پا را در گفتهها بیابد " :کار ما ]…[ فهرستبرداري از بديهيترين عالئم
ذهنیت زباني است"( .کربرات-اورکیوني )12 ،4000،اورکیوني بر اين باور است که ذهنیت
با مفهوم سوبژکتیوم 4يا کوچکترين عناصري که گوينده يا نويسنده بدان وسیله ردپاي خود را
در گفته بجا ميگذارد ،در ارتباط است .با توجه بهاينکه هدف زبانشناس خوانش معنايي گزاره
است او بیش از اينکه در صدد يافتن ذهنیت گوينده يا نويسنده باشد به دنبال پیدا کردن
شیوههاي باريك بینانهاي است که براي پوشاندن يا بوضوح نشان دادن ذهنیت خود بکار
ميگیرد .بر اساس آراء کربرات-اورکیوني ،ذهنیت ،بر حسب تعداد و ماهیت سوبژکتیومهاي
گزاره ،ارزش درجهبنديشدهاي را در معرض ديد قرار ميدهد که عبارتند از :اشارهاي-غیر
اشارهاي ،صريح-ضمني ،عاطفي -قضاوتي  -وجوه بیاني -اخالقي .در همین راستا اورکیوني
به تحلیل متون مطبوعاتي ميپردازد تا میزان ذهنیت آنها را ارزشیابي کند .او سپس شیوۀ
زبانشناختي خود را براي تحلیل کتاب تالش براي نشان دادن کهنگي يك مکان در پاريس 8اثر
ژرژ پرک 1بکار ميگیرد تا علیرغم توصیفات ظاهرا عیني میزان ذهنیت آن را بررسي کند .بهنظر
میرسد که بر اساس آراء کربرات-اورکیوني تعريف زبانشناسي در خدمت گونهشناسي گفتهها
در آمده و تعمق در باب ذهنیت ،زبانشناسي را به سمت کاربردشناسي گفتمان سوق داده است.
 -0بيان مسئله
بديهي است که نميتوان در زمینه زبان به واقعیت محض دست يافت ،بنابر اين بايد نسبي
بودن آن را بپذيريم .با در نظر گرفتن نسبي بودن واقعیات در زمینه زبان و واگرايي آراء ،حتي
در خصوص موضوعات ظاهرا فاقد ابهام ،مسئله حضور گفتهپرداز در گزاره ابعاد جديدي مي-
يابد .نسبي بودن زبان از افکار گوينده نشات ميگیرد ،بنابراين غالب گزارهها را بايد بهعنوان
جهان بیني گوينده تلقي نمود که کم و بیش در بر دارنده ذهنیت او هستند که از طريق ارزيابي
گوينده در خصوص واقعیات دور و بر او بوجود ميآيند .از واژگاني که گوينده براي بیان
ذهنیت خود بهره ميگیرد ميتوان به صفات اشاره نمود ،که آنها را ميتوان به دو گروه تقسیم
کرد :صفاتي که نشاندهنده ذهنیت گوينده نبوده و خنثي هستند و صفاتي که ذهنیت او را بیان
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ميکنند .هدف ما در اين مقاله بررسي و مطالعه برخي جنبههاي ذهني است که از طريق صفات
هويت مييابند .فرض ما اين است که ذهنیت و عینیت گويندهها در قصههاي عامیانه ملل
مختلف با همديگر متفاوت است.
 -6پيشينه تحقيق
بر اساس بررسيهاي ما ،مطالعاتي در مورد ذهنیت و عینیت صفات کاربرده شده توسط گوينده

انجام گرفته است .جمروزيك الزبیتا ،در مقاله "در خصوص ذهنیت در واژه" ،ذهنیت گوينده
را در ساختار معنايي برخي تکواژهها بررسي کرده است( .جمروزيك )0١-22 ،4022 ،امیال
مانتیال در پاياننامه خود با عنوان "ذهنیت صفات در داستان شازده کوچولو اثر آنتوان سنت-
اگزوپري" ارزش صفات و نحوه کاربرد آنها را مورد بررسي قرار داده است( .مانتیال)8940 ،
مايجو کیوي نیز در پاياننامه خود با عنوان "ذهنیت صفات در کتاب رذل آندره ژيد" صفات را
بر اساس طبقهبندي کربرات-اورکیوني با هدف نشان دادن تعدد معاني آنها بررسي کرده است.
(کیوي)8942 ،
ژان-بنوا تسوفاک در مقاله "تصوير خود :ساختار دائمي در تبلیغات" بدنبال کشف آن دسته از
استراتژيهاي خطابهاي است که در تبلیغات وارد شده و به مصرفکننده تحمیل ميشوند .به
نظر او در تبلیغات تالش بر اين است که محصول ،وسیله يا رفتاري ارزشمند جلوه نموده و در
نتیجه خشنودي افرادي که بدان دست يافتهاند نشان داده شود( .تسوفاک )498-20 ،8992 ،در

اين راستا او پنجاه گزاره تبلیغاتي را که در شهرها در معرض ديد قرار گرفته يا در روزنامهها
چاپ شدهاند بررسي و مطالعه ميکند .او در اين مقاله با بهرهگیري از نظريات کربرات-
اورکیوني خاطر نشان ميکند گفته پرداز ميتواند در اين تبلیغات ،با استفاده از صفات ،در
مورد محصولي نگرش مثبتي داشته باشد و همین ارزشگذاري موجب جلب تمايل مصرف
کننده ميشود.
حوا اوزجلبي در مقاله "ذهنیت در آموزش  "FLEبه بررسي ذهنیت ،بعنوان ويژگي ذاتي زبان،
ميپردازد .او در مقاله خود با بهرهگیري از آراء امیل بنونیست و کاترين کربرات-اورکیوني به
بررسي عالئم دربردارنده ذهنیت در سه جلد متد آموزشي زبان فرانسه  Campusپرداخته و
سعي کرده است میزان ذهنیت را در آنها مشخص کند .در اين راستا او در بخشي از تحقیق
خود صفات را به مثابه قسمتي از عناصر بیان کننده ذهنیت معرفي کرده و صفات بکار برده
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شده در گزارههاي اين متد را بر اساس طبقهبندي کربرات-اورکیوني بررسي کرده است.
(اوزجلبي)818-818 ،8992 ،
فاطمه محمودي تازه کند در مقالهاي با عنوان "گفتمان ،قدرت و زبان در قصههاي بهرنگي از
ديدگاه تاريخگرايي نوين" به اين نکته ميپردازد که گفتمان هاي چندگانه در اين آثار متأثر از
گفتمان هاي انقالبي ،سیاسي ،ادبي و فرهنگي عصر بهرنگي است( .محمودي-09 ،4104 ،
 )449فريده علوي و شرکاء در مقالهاي با عنوان "تحلیل ساختاري قصههاي صمد بهرنگي و
شارل پرو بر اساس آراء پراپ و برومون" به مطالعه و تحلیل چهار قصه از صمد بهرنگي و
چهار قصه از شارل پرو نويسنده فرانسوي قرن هفدهم میالدي با بهرهگیري از الگوهاي پراپ
و برومون ميپردازد( .علوي و شرکاء )8١4-819 ،4100 ،اما ،به طور کلي ،بررسيهاي صورت
گرفته توسط مولفین مقاله حاضر نشان ميدهد که تا بحال هیچ مقاله يا رسالهاي در مورد
ذهنیت يا عینیت صفات بکار رفته در قصههاي عامیانه صمد بهرنگي و شارل پرو بر اساس
الگوي کربرات-اورکیوني به رشته تحرير در نیآمده است و همین امر نشاندهنده اصالت و
تازگي مقاله حاضر است.
 -6ذهنيت از دیدگاه کربرات-اورکيونی
از ديدگاه کربرات-اورکیوني گفتهپردازي پديدهاي است که در جريان کنش ارتباطي خاصي
ميتوان مشاهده کرد .هدف زبانشناسي در گفتهپردازي عبارت است از تعیین و توصیف نشانه-
هاي اين کنش يا مجموع کنشهايي که اورکیوني از آنها بهعنوان نشانههاي زبانشناختي حضور
گوينده در گفتهاش ياد ميکند .در واقع ،زبانشناسي در گفتهپردازي ،از زماني که ياکوبسن و
بنونیست به بیان نظريات خود پرداختند ،به مطالعه روابط موجود میان عالئم و کاربران زبان
پرداخته است .اورکیوني به نقل از جان آستین ) (J. L.Austinو جان سرل (J. R.
) Searleمينويسد" :بدون شك صحبت کردن تبادل اطالعات است؛ و نیز کنشي که قوانین
دقیقي بر آن حاکم هستند [ ]...هدف اين کنش تغییر اعتقادات و/يا رفتار مخاطب؛ و همزمان با
آن ،درک گفته ،مشخص کردن مضمون اطالعاتي  ،تعیین هدف کاربردي يا ارزش توان
منظوري آن است( ".اورکیوني )428 ،4000 ،زبانشناسان معتقدند که در يك گفته ،عالوه بر
مضمون آن ،ميتوان نشانه هاي منظوري آن را نیز يافت .بنا بر اين مضمون هر گفته ترکیبي از
ارزش معنايي و کاربردي آن است .يکي از مواردي که اورکیوني در بررسي ارزش کاربردي
گفته روي آن تاکید ميکند بهرهگیري کاربر زبان از صفات است .او مبحث کاربرد صفات و
نقش انها در بیان احساسات و ارزيابيهاي گوينده را با نقل قولي برگرفته از کتاب ژان کوهن
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)(Jean Cohenآغاز ميکند" :شخصي که مدعي است اشیاء واقعي کوچك يا بزرگند ،بطور
حتم در اشتباه است .چنین بیاني نه صحیح است و نه غلط .اگر بگويیم که فالن اشیاء نسبت به
ما نزديك يا دورند ،آن هم نه صحیح خواهد بود و نه غلط .اين عدم تعین ،نشانگر اين است
که همان اشیاء در عین حال ميتوانند بسیار کوچك يا بسیار بزرگ ،خیلي دور يا خیلي نزديك
محسوب شوند؛ چرا که اشیاء خیلي نزديك ميتوانند دور و بر عکس اشیاء خیلي دور نزديك
به نظر برسند و همچنین اشیاء خیلي بزرگ کوچك و در مقابل اشیاء خیلي کوچك ميتوانند
بزرگ ديده شوند( ".کوهن )118 ،4028 ،هدف اورکیوني اثبات اين مسئله است که معاني
صفات ميتوانند نسبي باشند و از گويندهاي به گوينده ديگر تغییر کنند .در اين راستا زبان-
شناس فرانسوي با ارائه جدولي از صفات ،سهم نسبي بودن هر يك از آنها را در گفتمان
مشخص کرده است .او صفات را به دو گروه عیني و ذهني تقسیم ميکند :صفات عیني ارتباط
چنداني با شرايطي که گفتهپردازي در آن انجام ميگیرد ندارند و در برگیرنده احساسات،
ارزشگذاري يا ارزشزدايي و قضاوتهاي اخالقي نیستند .در اين مورد ميتوان به رنگها و
کلماتي همچون مجرد و متاهل اشاره نمود .صفات ذهني خود داراي دو زير مجموعه هستند:
صفاتي که بیانگر احساسات و عواطف بوده و ديد عاطفي و احساسي گفتهپرداز را نشان مي-
دهند و صفاتي که به ارزيابي گوينده مربوط ميشوند .در خصوص صفات احساسي ميتوان
به "بیچاره" و "مهرآمیز" اشاره کرد .در مورد صفات ارزيابي کربرات-اورکیوني معتقد است که
ميتوان آنها را به دو گروه تقسیم کرد ارزيابيهايي که ارزشگذاري يا ارزشزدايي محسوب
میشوند مانند " زشت و زيبا" يا "خوب و بد" ؛ و صفاتي که معاني آنها فاقد اين معیارهاست.
در مورد اين صفات نیز ميتوان به واژگاني همچون "بزرگ و کوچك" يا "دور و نزديك"
اشاره نمود که در ارتباط با اشیا مورد بحث در گفتهپردازي بوده و ميتوان مفهوم آنها را با
مراجعه به اشیا مشخص ساخت .اين صفات بیانگر ارزيابي کمي يا کیفي هستند ،مثال " قاره
آسیا بزرگ است " نشانگر نظر گوينده در ارتباط با بزرگي متعارف يك قاره است ،او معتقد
است که بزرگي قاره آسیا فراتر از حد متعارف است .با اينحال اين صفات ميتوانند در شرايط
متفاوت رنگ و بوي عاطفي گرفته همانند " دختر کوچولوي من " ،يا مثل " جسارت بزرگ"،
در مقوله صفات ارزيابي کننده قرار گیرند.
پس از بررسي اجمالي نظريات اورکیوني ،در اين قسمت به مطالعه شش قصه عامیانه،که توسط
صمد بهرنگي نويسنده ايراني و شارل پرو اديب فرانسوي قرن هفدهم میالدي گردآوري و
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بازنويسي شدهاند ،پرداخته و تالش خواهیم کرد صفات بکار برده شده توسط آنان را بر اساس
نظريات اين زبانشناس تحلیل کنیم .در اين راستا ما منحصرا گزارههايي که در آنها صفت يا
صفاتي بکار برده شده است را جدا و به بررسي و طبقهبندي آنها خواهیم پرداخت.
 -0تحليل سه قصۀ فرانسوی از شارل پرو
پوست ساغر
 -4نه ،ملکه عزيز ،بگويید که پس از شما من نیز جان خواهم باخت( .پرو)418 ،42١١ ،
 -8بخاطرعشقي که نسبت بمن داشتید ،مصرانه از شما استدعا دارم در مقابل شتابزدگي مردم
تسلیم نشويد مگر زماني که شاهدختي زيباتر و مناسبتر از من بیابید ،از شما درخواست دارم
که قسم ياد کنید تا من خشنود جان به جان آفرين تسلیم کنم( .همان)411 ،
 -1فرزند عزيزم ،ازدواج با پدر گناه بزرگي است( .همان)412 ،
 -1چرا که هیچوقت نخواهند توانست چنین لباسي بدوزند( .همان)410 ،
 -8دخترم ،ما عشق ناشايست پدرتان را در بوته آزمون وحشتناکي قرار خواهیم داد .من فکر
ميکنم او در اين ازدواجي که قريب الوقوع ميداند لجباز است ،ولي بنظرم در مقابل
درخواستي که به شما توصیه ميکنم از او بنمايید سر در گم خواهد ماند( .همان)489 ،
 -١او با ديدن شاهدخت که در حال کندن موها و چنگ زدن به صورت زيبايش بود گفت" :
دخترم ،چکار ميکنید؟ اين سعادتمندترين لحظه زندگي شماست"( .همان)488 ،
 -2شاهزاده با صداي ضعیفي به او گفت :من آنقدر فاسد نیستم تا چشم به تاج و تخت پدرم
بدوزم؛ انشااهلل که او عمر طوالني داشته باشد و من سالیان متمادي باوفاترين و مودبترين
رعیت او باشم .در خصوص شاهدختهايي که شما بهمن پیشنهاد ميکنید با آنها ازدواج کنم،
من هنوز به ازدواج فکر نکردهام و شما ميدانید که من آنقدر مطیع اراده شما هستم که همواره
از شما حرفشنوي خواهم داشت( .همان)4١4 ،
 -2پسر عزيزم ،با گفتن آرزوي خودت زندگي من و پدرت را نجات بده و مطمئن باش که
آرزويت را برآورده خواهیم ساخت( .همان)
 -0اگر من زندگي دو نفر را که برايم خیلي عزيز هستند را بخطر بیفکنم مرتکب جنايت
خواهم شد( .همان)
 -49آن دختر [همچون] زشتترين حیوان بوده ،کثافتي است که رنگ پوستاش سیاه است و
بوقلمون چران مزرعه شماست( .همان)4١8 ،
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 -44پسر عزيزم ،اسم کسي را که دوست داري بگو ،قسم ميخوريم که اگر حتي پستترين
برده هم باشد او را به عقد ازدواج تودرآوريم( .همان)4١8 ،
 -48بنظر نميآيد صاحب اين انگشت زيبا دهاتي يا روستايي باشد( .همان)4١١ ،
 -41شاهزاده پرسید " :آيا (پوست ساغري) را که در همین روزهاي اخیر براي من شیريني
درست کرد فرا خواندهايد؟"(همان)4١2 ،
 -41شما در انتهاي اين گذرگاه تاريك ،در سومین مرغداري اين مزرعه ساکن هستید؟ (همان،
)4١0
در اين گزارهها صفت "عزيز" پنج بار ( )44 ،0 ،2 ،1 ،4تکرار شده است که در يك گزاره
نقش دستوري آن مسند ( ) 0و در بقیه موارد صفت وابسته به موصوف است .با در نظر گرفتن
اين موضوع که صفت "عزيز" براي ارزيابي شخص بیان شده توسط گوينده بکار رفته است
اين صفت بر اساس طبقهبندي اورکیوني جزو صفات ارزشیابي ( )axiologiqueمحسوب
ميشود .در گزاره ( )1صفت "بزرگ" هم بکار رفته است .اين صفت بخودي خود نميتواند
در مقوله صفات مربوط به ارزشگذاري قرار گیرد ،با اينحال با در نظر گرفتن تاثیري که در اين
گزاره در نتیجه کاربرد آن بدست ميآيد ميتوان چنین استدالل کرد که اين صفت با هدف
خاصي مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به اينکه گوينده قصد دارد در خصوص کاري
که شاه ميخواهد انجام بدهد قضاوت کند بنابراين در اين گزاره صفت "بزرگ" جزو صفات
ارزشگذاري قرار ميگیرد .همانگونه که مشاهده ميشود صفتي که ظاهرا براي ارزشگذاري
مورد استفاده قرار نميگیرد ميتواند در ارتباط با مفهومي که بدان داده ميشود از مقولهاي به
مقوله ديگر تغییر مکان دهد .در بین چهار صفتي که در گزاره ( )8بچشم ميخورد ،صفات
"ناشايست ،وحشتناک و لجباز" را ميتوان از صفات مربوط به مقوله ارزشزدايي تلقي نمود،
در حالیکه "سردرگم" جزو صفاتي است که فاقد ارزشیابي ( )non axiologiqueاست.
صفت "زيبا" در گزارههاي ( ١ ،8و  )48که براي توصیف شاهدخت ،صورت و انگشتاش
بکار رفته است را بايد جزو صفات ارزشگذاري محسوب کرد چرا که گوينده از آن براي
قضاوت و ارزشگذاري فرد بهره جسته است .در گزاره ( )8همچنین صفت "خشنود" بکار
رفته است که گوينده احساسات خود را از اين طريق بیان کرده است و با در نظر گرفتن اين
مسئله جزو صفات عاطفي ( )affectifتلقي ميشود .با توجه به اينکه صفت "خوشبخت" در
گزاره ( )١بمنظور ارزشيابي مثبت برههاي از زندگي شاهدخت بکار رفته است از صفات
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ارزشگذاري ( )axiologiqueمحسوب ميشود .در گزاره ( )2صفت دومي که مشاهده مي-
شود بدلیل اينکه نقشي در ارزشگذاري يا ارزشزدايي ندارد جزو صفات عیني تلقي ميشود.
صفت"سیاه" ذاتا صفتي عیني است و اطالعاتي در خصوص ويژگيهاي شي يا فرد ارائه مي-
کند ،با اينحال در گزاره ( )49استفاده از آن براي نشان دادن اين است که شخصیت اصلي
داستان تا چه اندازه مشمئز کننده است و مبین ارزيابي منفي گوينده از او بوده و بهمین دلیل در
مقوله صفات ارزشزدايي ) (axiologiqueقرار ميگیرد .اين جمله همچنین در بر گیرنده

صفت "زشت" است که با دارا بودن مفهوم منفي در مقايسه شخصیت داستان بکار رفته و جزو
صفات ارزشزدايي ) (axiologiqueمحسوب ميگردد .در گزاره ( )44عالوه بر صفت
"عزيز" صفت "پست" نیز که بصورت عالي بکار برده شده است بچشم ميخورد که استفاده
از آن بشکل صفت عالي بار منفي آن را تشديد ميکند .اين صفت نیز در مقوله صفات ارزش-
زدايي ( )axiologiqueقرار ميگیرد .در گزاره ( )1با توجه به اينکه صفت اشاره "چنین" در
مورد شي مورد بحث قضاوتي بعمل نیاورده ،و عالوه بر آن فاقد ارزشگذاري ،ارزشزدايي يا
بیان احساسات است جزو زمره صفات عیني ( )objectifتلقي ميگردد .در گزاره ( )2شش
صفت بچشم ميخورد" :ضعیف ،فاسد ،طوالني ،باوفا ،مودب و مطیع" .در بین اين صفات،
دو صفت ضعیف و طوالني ،با توجه به اينکه نقشي در ارزشگذاري ،ارزش زدايي و ابراز
عواطف ندارند جزو صفات عیني هستند؛ بقیه صفات اين گزاره جزو صفات ارزشگذاري
(باوفا ،مودب ،مطیع) يا ارزشزدايي (فاسد) تلقي ميشوند چرا که شاهزاده با بهرهگیري از آنها
اقدام به ارزيابي خود ميکند ،در ضمن ذکر اين مورد ضروري است که کاربرد دو صفت در
شکل صفات عالي ارزيابي را تشديد ميکند .در گزاره ( )48گوينده با نسبت دادن صفت زيبا
به موصوف انگشت اقدام به ارزيابي مثبت عضوي از بدن دلداده خود مينمايد در نتیجه صفت
مذکور جزو صفات ارزشگذاري تلقي ميگردد .در گزاره ما قبل آخر صفت شمارشي "اخیر"
چون هیچ نقشي در بیان عواطف ،ارزشگذاري و ارزشزدايي ندارد صفت عیني تلقي ميشود.
در خصوص صفت شمارشي ترتیبي "سومین" در گزاره ( )41نیز همین مورد صادق بوده و
جزو صفات عیني است چرا که گوينده با کاربرد آن ديدگاه خود را نسبت به چیزي بیان نمي-
کند .در اين گزاره صفت "تاريك" هم بچشم ميخورد که با توجه به اينکه ابراز عواطف ،يا
بیان ارزشگذاري يا ارزشزدايي نیست در مقوله صفات عیني قرار ميگیرد.
تحلیل اين قصه نشان داد که در حدوداندکي بیشتر از دو سوم صفات بکار رفته مربوط به
مقوله ارزيابي هستند .از مجموع کل صفات تقريبا يك چهارم صفات عیني ميباشند که مي-
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توان گفت بیشترين تعداد صفات عیني در پیکره زباني فرانسوي است .از بقیه طبقهبنديهاي
صفات هر کدام يك مورد بچشم ميخورد .بنا بر اين آنها در زمره صفات ارزيابي قرار دارند.
بنا بر اين ميتوان اذعان کرد در اين قصه نیز ،همانند ساير قصههاي پرو ،صفات ارزيابي در
اکثريت قرار دارند .در بررسي صفات قصه مشخص شد که شانزده صفت ارزيابي ،شش صفت
عیني ،صفت عاطفي و صفت ) (non axiologiqueبه اشخاص قصه اطالق شدهاند و تنها
پنج صفت در مورد غیر جاندار يا غیر شخصیتهاي قصه بکار رفته است .لذا با در نظر گرفتن
تعداد صفاتي که در مورد اشخاص بکار برده شده است بازهم ميتوان گفت که عالئم حضور
کاربر زبان در قصه پر رنگ است.
بند انگشتی
 -0من مصمم هستم فردا آنها را ببرم در جنگل رها کنم ،اينطوري راحتتر خواهد بود( .همان،
)441
 -8بچههاي بیچاره ما االن کجا هستند؟(همان)442 ،
 -1تو که بچههايت را اينگونه رها کردي خیلي سنگدل هستي( .همان)
 -1بچههاي من االن کجا هستند ،بچههاي بیچاره؟(همان)442 ،
 -8بچههاي عزيرم ،چقدر از ديدن مجدد شما خوشحالم! شما خستهايد ،گرسنهايد( .همان،
)440
 -١بچههاي بیچاره ،کجا آمدهايد؟ میدانید که اينجا منزل ديوي است که بچههاي کوچك را
ميخورد؟(همان)481 ،
 -2ديو در حالیکه چپ چپ به زنش نگاه ميکرد دوباره گفت" :بهت میگم بوي گوشت تازه
به مشامم ميرسد"( .همان)481 ،
 -2او گفت " :زن نکبتي ،اينطوري ميخواهي مرا فريب بدهي! (همان )488 ،نميدانم چرا
نميخورمت؛ شايد بدلیل اينکه يك خرفت پیر هستي.
 -0بگذار ببینیم کوچولوهاي مضحك حالشان چطور است؟(همان)480 ،
 -49کم مانده بود کار افتضاحي بار بیاورم( .همان)
 -44برو باال به کوچولوهاي مضحك ديشبي لباس بپوشان( .همان)419 ،
 - -48بند انگشتي گفت ":شوهر شما در معرض خطر بزرگي قرار دارد( .همان)411 ،

ذهنيت گوینده در قصههای عاميانه صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس الگوی کربراتاورکيونی260

در گزارههاي فوق ،صفت "بیچاره" ،که بیشتر از ديگر صفات بکار برده شده است سه بار (،8
 )١ ،1آورده شده است .در تمامي اين گزارهها ،با توجه به اينکه داراي بار عاطفي بوده و
گوينده از اين طريق احساسات خود را نسبت به فرزندان خود بیان ميکند جزو صفات
عاطفي ،که ذهنيترين صفت تلقي ميشوند ،هستند .اين توضیح الزم است که در جمله ()8
قبل از صفت بیچاره از صفت ملکي "مال ما" استفاده شده است ،اين صفت در گزاره ()1
تبديل به صفت ملکي "مال من" ميشود ،در توجیه اين تغییر ميتوان گفت که گوينده در ابتدا
قصد دارد عواطف خود و همسرش را نسبت به بچهها ابراز کند ولي با بیاد آوردن تصمیم
همسرش در گم کردن بچهها در جنگل و تهديد او تغییر نظر داده و منحصرا احساسات خود
را در مورد بچهها بیان ميکند .بهمین دلیل او همسرش را در گزاره ( )1با صفت "سنگدل" ،که
داراي مفهوم ارزشزدايي است ،توصیف ميکند .دو صفت "کوچك" و "بزرگ" در گزارههاي
( )48 ،١که به ترتیب توسط زن ديو و بند انگشتي براي توصیف بچهها و خطر بکار برده مي-
شوند ،در زمره صفات( )non axiologiqueهستند چرا که داراي مفهوم ارزشگذاري يا
ارزشزدايي نبوده و در عین حال بدلیل اينکه چندان ارتباطي با بافت گزاره گذاري ندارند و
معنا و مرجع آنها کامال مبهم نیست جزو صفات عیني نیز تلقي نميشوند .صفت "خوشحال "
در گزاره ( )8صفتي سنجشي بوده چرا که با داوري همراه است ،در مقابل "خسته" صفت
ديگر اين گزاره ،هر چند صفت سنجشي محسوب ميشود ولي بدلیل اينکه قضاوت ،ارزش
گذاري و ارزشزدايي شخصي در آن وجود ندارد جزو صفات ()non axiologique
محسوب ميشود .صفت "نکبتي" گزاره ( )2داراي مفهوم ارزشزدايي هست چرا که ديو با
بیان آن میزان تنفر خود را از زنش ابراز ميکند و صفت "پیر" في النفسه نه بار معنايي منفي
دارد نه داراي مفهوم ارزشزدايي ،ولي با توجه به عصبانیت ديو از اينکه زنش بچهها را پنهان
کرده تا او نتواند آنها را بخورد ،اين صفت بار معنايي منفي يا ارزشزدايي بخود گرفته است تا
میزان نفرت ديو را بیان کند .در خصوص صفات "مصم ،راحت" گزاره ( )4بايد گفت هر
دوي آنها جزو صفات ( )non axiologiqueهستند چون در ارزشگذاري يا ارزشزدايي
نقشي ندارند .صفت "تازه" در گزاره ( )2صفت عیني است و صفت افتضاح در گزاره ()49
داراي مفهوم ارزشزدايي بود .در خصوص اين صفت بايد گفت در متن فرانسه واژه bel
بکار برده شده است که بمعني زيباست ،ولي بايد در نظر داشت که هدف ديو از کاربرد آن نه
ارزشگذاري بلکه نشان دادن عملي است که ميتواند منجر به نتیجه غیر قابل جبراني شود.
صفت "مضحك" در گزارههاي (  )44 ،0جزو صفات ذهني است چرا که ديو اين واژه را براي
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ارزشزدايي از بچههايي بکار ميبرد که به خانه او پناه آوردهاند .صفت "عزيز" در گزاره ()8
بدلیل اينکه براي ارزشگذاري بچهها بکار برده شده است در زمره صفات ذهني قرار ميگیرد.
تعداد صفات ارزشيابي يا ارزشزدايي در بند انگشتي همچون دو قصه ديگر بیشتر از بقیه
صفات است ،در حالیکه تعداد صفات عاطفي ،عیني و ( )non axiologiqueاندکي کمتر از
نصف آن است .با توجه به میزان پراکندگي صفات چهار مقوله ذکر شده ميتوان گفت که
صفات ذهني در اين قصه نیز غالب بر ديگر طبقهبنديهاست .عالوه بر استدالل فوق ميتوان
تعداد کثیر صفاتي را که در اين قصه براي توصیف اشخاص مورد استفاده قرار گرفته است را
نیز دلیلي بر ذهني بودن آن محسوب کنیم .از بین هشت صفت مربوط به طبقهبندي صفات
ارزيابي هفت مورد ،هر سه صفت مقوله صفات عاطفي ،يك صفت عیني و دو صفت ( non
 )axiologiqueبراي توصیف شخصیتها بکار رفته است .بنا بر اين با در نظر گرفتن تعداد
صفاتي که در مورد اشخاص بکار برده شده است بازهم ميتوان چنین نتیجه گرفت که عالئم
حضور کاربر زبان در قصه پر رنگ است.
ریکه کاکلی
 -4ملکه گفت ":خدا کنه ،ولي هیچ راهي نیست تا به دختر بزرگ که اينقدر زيباست اندکي
هوش و فراست داد( .پرو)08 ،42١١ ،
 -8هديه من اين است که او خواهد توانست شخص مورد عالقهاش را زيبا کند( .همان)0١ ،
 -1بانوي من ،من نميتوانم درک کنم چگونه فرد زيبايي مثل شما اينگونه غمگین باشد ،هر
چند من ميتوانم بخودم ببالم که تعداد بیشماري افراد زيبا ديدهام ،ميتوانم بگويم فردي به
زيبايي شما نديدهام( .همان)02 ،
 -1ريکه ادامه داد ":زيبايي امتیاز بزرگي است که جاي همه کمبودها را پر ميکند( .همان)00 ،
 -8شاهدخت گفت من بیشتر دوست داشتم مثل شما زشت باشم ولي داراي هوش و فراست
تا اينکه ،مثل االن ،از زيبايي بهره برده باشم و در مقابل خنگ باشم( .همان)
 -١شاهدخت گفت در اين مورد چیزي نميدانم ،ولي ميدانم خیلي خنگ هستم( .همان)
 -2بطور حتم ،اگر با يك وحشي يا يك فرد بي عقل سر و کار داشتم ،خیلي ناراحت ميشدم.
(همان)49١ ،
 -2ولي چون با فردي صحبت ميکنم که با هوشترين شخص است مطمئن هستم که آدم
منطقي است .ميدانید که وقتي من خنگ بودم نميتوانستم به ازدواج با شما تن بدهم ،حال که
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هوش و فراستي را که بمن ارزاني داشتهايد و مرا به مشکل پسندترين فرد تبديل کرده است
چگونه ميخواهید تصمیمي را که آن موقع نتوانستم بگیرم االن اتخاذ کنم؟ اگر واقعا بفکر
ازدواج با من بوديد ،با از بین بردن خنگي من اشتباه بزرگي مرتکب شديد( .همان)
 -0آيا شما از تولد ،هوش ،خلق و خوي و رفتارهاي من ناراحت هستید؟ (همان)42 ،
 -49ريکه ادامه داد " :اگر اينگونه است من خوشبخت خواهم شد چرا که شما ميتوانید مرا به
دوست داشتنيترين آدم دنیا تبديل کنید".

 -44ريکه پاسخ داد ":بايد بدانید که همان پري که به من اين امکان را داد تا به فرد مورد
عالقهام هوش و فراست ارزاني دارم به شما نیز اين توانايي را داده است تا فرد مورد عالقهتان
را زيبا کنید".
 -48شاهدخت گفت ":من از ته دل آرزو ميکنم که شما زيباترين و دوست داشتنيترين
شاهزاده دنیا بشويد".
صفت "زيبا" که در پنج بار در گزارههاي ( )48 ،44 ،1 ،8 ،4بکار برده شده است در زمره
صفات ارزشگذاري قرار دارد چرا که گوينده با بکار گرفتن آن در مورد شخص مورد نظر
قضاوت مثبتي انجام ميدهد .صفت "غمگین" در گزاره ( )1بدلیل اينکه گوينده در برخورد با
شاهدخت و ديدن ناراحتي او واکنش احساسي از خود بروز ميدهد جزو صفات عاطفي مي-
باشد .صفت "بزرگ" در گزارههاي ( )1 ،4بیانگر ارزيابي کیفي بوده و فاقد ارزشیابي يا

برخورد عاطفي و بهمین دلیل جزو صفات ( )non axiologiqueميباشد .صفت "زشت"
در گزاره ( )8داراي مفهوم ارزشزدايي است .صفت "خنگ" در گزارههاي ( )2 ،١ ،8را بايد
بعنوان صفات ارزشزدايي تلقي نمود .چرا که بیانگر قضاوت گوينده در مورد شخص خاصي
است .در مقابل صفت "دوست داشتني" در گزارههاي ( )48 ،49داراي بار عاطفي ميباشد چرا
که نشان دهنده عشق شاهدخت به شاهزاده و ارزشگذاري شاهزاده نسبت بخودش است .با
توجه به اينکه دو صفت "ناراحت" ( )2و "مطمئن" ( )2بیانگر ارزشگذاري ،ارزشزدايي و
عواطف نیستند جزو صفات ( )non axiologiqueمحسوب ميشوند .صفت "مشکل پسند"
در گزاره ( )2نیز بدلیل دارا بودن مفهوم قضاوت جزو صفات ارزشگذاري تلقي ميشوند.
پنج صفت "وحشي ،بي عقل ،باهوش ،منطقي و خوشبخت" که دو واژه اول به ترتیب در
گزاره ( ،)2دو واژه دوم در گزاره ( )2و آخرين کلمه در گزاره ( )49بچشم ميخورند همگي
در زمره صفات ارزشگذاري يا ارزشزدايي ميباشند چرا که نشاندهنده قضاوت گوينده در
خصوص مخاطب يا خودش هستند.
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در تحلیل اين قصه مشخص شد که غالب صفات مربوط به مقوله ارزشگذاري يا ارزشزدايي
بوده و در مورد شخصیتها بکار برده شدهاند .از مجموع بیست و پنج صفت بکار رفته در اين
قصه حدود چهار پنجم آنها در زمره صفات ارزشيابي يا ارزشزدايي تعلق دارند .عالوه بر آن
يك صفت عیني ،دو صفت عاطفي و سه صفت ( )non axiologiqueنیز بچشم ميخورد.
با توجه به تعداد صفات هر طبقه ميتوان گفت که ريکه کاکلي در بین قصههاي پیکره زباني
فرانسوي ذهنيترين قصه محسوب ميشود .دلیل ديگري که ميتوان بر حضور پر رنگ گوينده
در گزاره هاي اين قصه عنوان کرد اين است که از مجموع نوزده صفت مربوط به مقوله صفات
ارزيابي هیجده صفت در مورد اشخاص بکار برده شده است ،گويندگان گزارهها از دو صفت
عاطفي ،يك صفت عیني و سه صفت ( )non axiologiqueنیز براي توصیف شخصیتهاي
قصه بهره بردهاند .و منحصرا يك صفت متعلق به گروه صفات ارزيابي براي غیر جاندار بکار
برده شده است.
 -6تحليل سه قصۀ ایرانی از صمد بهرنگی
آلتين توپ
 -4مردم ميگويند فقط انگور باغ ديو سفید دردم را درمان ميکند( .بهرنگي)١8 ،4182 ،
 -8ديو زرد هم توي خانه صداي او را شنید و به دختر گفت " :بیچاره شدم .برادرت برادرم را
کشت( .همان)١1،
 -1مردم ميگويند هندوانه باغ ديو سیاه عالج دردم است( .همان)
 -1اي حرامزاده ،تو کجا و اينجا کجا؟(همان)
 -8ديو [ ]...به دختر گفت ":بیچاره شدم آن يکي برادرم را هم کشت .ديگر تنها شدم.
(همان)١1،
 -١خواهر باز چي شده؟ مگر باز مريض شدهاي؟(همان)١1،
 -2روزي باز ديو بنا کرد به نق زدن که  :من اينجا تك و تنها ميمانم حوصلهام سر ميرود.
(همان)١١،
[ -2آلتین توپ] اول از همه گفت :دايي يك چیزي بده سگ من بخوردکه خیلي گرسنه است.
صفت بیاني(همان)
 -0آلتین توپ گفت :دايي چرا کشتیش؟ او بي گناه بود( .همان)
 -49حرامي باشي [ ]...گفت ":پسر ،تو جوان شجاعي هستي"(.همان)١2،
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 -44حاضري شريك ما بشوي؟ _ چرا حاضر نیستم( .همان)
 -48شما پاي ديوار بايستید من توي قصر بروم ببینم کسي بیدار نباشد خبرتان کنم( .همان)١2،
دو صفت "سفید" در گزاره ( )4و "سیاه" در گزاره ( )1با توجه به اينکه نه در مورد عواطف
صحبت ميکنند و نه در مورد ارزشگذاري و ارزشزدايي بايد در مقوله صفات عیني قرار
گیرند .صفات "مريض"" ،گرسنه" و "بیدار" در گزارههاي ( )48 ،2 ،١نیز بايد جزو صفات
عیني تلقي شوند چرا که در خصوص مشخصه مسلم و بي چون و چراي شخص صحبت مي-
کنند .مريض بیانگر مشخصه فردي است که سالمتياش از بین رفته و ناخوش احوال است.
اين صفت مربوط به حالت شخصي است که ممکن است براي افراد ديگر محسوس يا
نامحسوس باشد .هر چند اين امکان وجود دارد تا میزان بیماري فرد بصورت ذهني بیان شود
ولي "مريض شدن" صحه گذاشتن به تغییر تندرستي جسمي يا روحي فرد بوده و مسئلهاي
عیني بشمار ميرود .تمامي موارد ذکر شده در خصوص صفت "گرسنه" و "بیدار" نیز مصداق
دا رند .گرسنه نشانگر حالت کسي است که نیاز به غذا خوردن دارد و بیدار نیز گوياي حالت
کسي است که نخوابیده يا از خواب بیدار شدهاست .اين صفات نیز ميتوانند با بیان میزان
بیداري يا گرسنگي از مقوله عیني به طبقهبندي صفات ذهني وارد شوند ولي بدلیل اينکه در
اين گزارهها میزان گرسنگي يا نحوه بیداري مشخص نشده است بنابراين جزو صفات عیني
تلقي ميشوند .داليل گفته شده را ميتوان در استدالل براي عیني بودن صفت "حاضر" که دو

بار در گزاره ( )44بچشم ميخورد ،بکار برد .صفات "حرامزاده"" ،تنها" و "تك و تنها" در
گزارههاي ( )2 ،8 ،1در زمره صفات ذهني هستند .علیرغم اينکه صفات حرامزاده و تنها
بخودي خود در طبقهبندي صفات عیني قرار دارند ولي معني و مفهومي که گوينده به اين
صفات ميدهد آنها را به صفات ذهني تبديل ميکند .ديو با اطالق واژه حرامزاده به قهرمان
داستان تالش ميکند او را تحقیر کرده و مورد توهین قرار دهد؛ بنابراين با کاربرد اين واژه به
او به ارزشزدايي تمسك ميجويد .صفات تنها و تك و تنها مترادف هستند و بسته به اينکه در
چه مضموني بکار برده شوند ميتوانند در طبقهبندي صفات عیني يا ذهني قرار گیرند .اگر گفته
شود "نیما تنها زندگي ميکند" بدين مفهوم خواهد بود که فرد ديگري در منزل يا محل
سکونت او حضور ندارد .در صورتیکه بگويیم "نیما پس از مهاجرت فرزندش تك و تنها مانده
است" بنوعي سعي داريم عواطف و احساسات خود را در مورد نیما ابراز کنیم و تنها ماندن او
را مايه تاسف بدانیم و با او ابراز همدردي کنیم ،در اين صورت اين صفت جزو صفات عاطفي
) (affectifخواهد بود .در مورد صفات "بیچاره" در گزارههاي ( )8 ،8نیز ميتوان چنین
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استدالل کرد که ديو پس از کشته شدن برادرانش بدست قهرمان داستان با کاربرد اين واژه که
بیانگر عواطف و احساسات است به حال خود تاسف ميخورد .گوينده با کاربرد صفت "بي
گناه" در گزاره ( )0باز هم اقدام به ابراز عواطف خود نسبت به کسي است که بقتل رسیده
است .او بحال مقتول که سزاوار چنین مجازاتي نبود دلسوزي ميکند .صفت "شجاع" در گزاره
( )49جزو صفات ارزشگذاري بوده و در نتیجه در مقوله صفات ذهني قرار ميگیرد چرا که
حرامي باشي با توصیف شجاعت پسر از او ارزيابي مثبتي بعمل ميآورد.
بر خالف آنچه که در پیکره زباني فرانسوي ديديم تعداد صفات بکار برده شده در اولین قصه
پیکره زباني فارسي بمراتب کمتر از تعداد صفات قصههاي فرانسوي است .از مجموع چهارده
صفت در آلتین توپ بیشترين تعداد صفات عیني و کمترين تعداد صفت مربوط به صفات
عاطفي هستند ،در مقابل صفات ارزشيابي يا ارزشگذاري اندکي بیشتر از نصف صفات عیني
هستند و هیچ نشاني ( )non axiologiqueاز صفات بچشم نميخورد.
ملک محمد
 -4تو هر روز به شکار ميروي و من در خانه تنها ميمانم( ".همان)442،
 -8عجب دختر سادهاي هستي! توي حوض يك قوطي است و توي قوطي دو تا مرغ ،يکي
سیاه يکي سفید( .همان)442،
 -1اگر تو را باال نکشیدند ،بايست ته چاه ،دو تا قوچ سفید و سیاه ميآيند از جلوت رد مي-
شوند تو جست بزن بشین روي قوچ سیاه .قوچ سیاه تو را پرت ميکند روي قوچ سفید.
(همان)440،
 -1اما حاال نميگذارم از دستم سالم در برود( .همان)489،
 -8شرط اولش اين است که يك خروس طاليي براي من حاضر کني( .همان)488،
 -١حاال ازت يك آسیاب طاليي ميخواهم که خود بخود گندم آرد کند( .همان)481،
 -2يك دست لباس قرمز و يك اسب سفید برايم حاضر کن( .همان)481،
 -2افسوس .جوان رعنايي بود( .همان)
بیشترين تعداد صفات اين قصه مربوط به صفات رنگ هستند که در گزارههاي ( )2،1،8بچشم
ميخورند .با در نظر گرفتن اينکه اين صفات بیانگر ارزشگذاري ،ارزشزدايي يا نشانگر
عواطف و احساسات نیستند در مقوله صفات عیني قرار ميگیرند .صفت "طاليي" گزارههاي

( )١،8نیز بهمان داليل ذکر شده در زمره اينگونه صفات جاي دارند .صفت "تنها" در گزاره

ذهنيت گوینده در قصههای عاميانه صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس الگوی کربراتاورکيونی266

( )4بیانگر عواطف گوينده است چرا که او با بهرهگیري از اين واژه سعي دارد ترحم و
دلسوزي ديو را جلب کند تا مگر او به درخواستاش براي داشتن سرگرمي پاسخ مثبت دهد.
صفت "ساده" در گزاره ( )8بیانگر ارزيابي کاربر زبان است و بايد جزو صفات ارزشگذاري
تلقي شود .در خصوص صفت "رعنا" در گزاره ( )2باز هم اين مورد مصداق دارد چرا که
گوينده با بکار گیري آن نسبت به قضاوت مثبت در مورد شخصي اقدام ميکند .صفت "سالم"
در گزاره ( )1در زمره صفات( )non axiologiqueهستند بدلیل اينکه داراي مفهوم ارزش-
گذاري يا ارزشزدايي نبوده و در عین حال چندان ارتباطي با بافت گزاره گذاري نداشته ،معنا
و مرجع آن کامال مبهم نیست.
بیش از دو سوم صفات بکار رفته در ملك محمد صفات مربوط به رنگ و در نتیجه صفات
عیني هستند ،از بین بقیه صفات ،دو صفت ارزشيابي ،يك صفت عاطفي و يك صفت متعلق
به طبقهبندي ( )non axiologiqueديده ميشود .با توجه به موارد گفته شده ميتوان چنین
اذعان کرد که اين قصه عینيترين قصه پیکره زباني فارسي محسوب ميشود .عالوه بر موارد
ذکر شده در اثبات عیني بودن اين قصه ميتوان به تعداد صفاتي که براي توصیف اشخاص
بکار رفته نیز اشاره نمود .بر خالف هر سه قصه پیکره زباني فرانسوي ،اکثر صفات بکار برده
شده در اين قصه به غیر جاندار اطالق شده است :همه صفات عیني و يك صفت از صفات
ارزيابي به غیر اشخاص و منحصرا تنها صفت عاطفي و دو صفت ارزيابي براي توصیف
شخصیتها بکار برده شدهاند.
اذان گو
 -4اما يك دفعه زين ساز به خريدار ميگويد ":يك نقص کوچکي دارد .بده درستش کنم".
(همان)28،
 -8اما در فالن شهر اذانگويي زندگي ميکند که هر روز موقع اذان شاد و شنگول باالي
گلدسته ميرود ]...[ .اذانگو مدتي بیهوش ميماند( .همان)2١،
 -1مرد پا ميشود کله خشك شدهاي را ميآورد( .همان)22،
 -1چهل حرامي دورادور نشسته بودند و حرامي باشي که ريش سفیدي داشت در وسط.
(همان)29،
 -8حرامي باشي تا دختر عمويم را ديد گفت ":حرامزاده تا حاال کجا بودي؟"(همان)
 -١حرامي باشي نیرومندتر از من بود( .همان)
 -2چشم که باز کردم خودم را در شهر نا آشنايي ديدم( .همان)28،
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 -2باز طوفان بر پا شد و من بي حال بر زمین افتادم( .همان)
 -0روزي به خانه آمدم ديدم همه جا تر و تمیز است( .همان)21،
 -49آدميزاد شیر خام خورده است( .همان)21،
 -44سیلي محکمي به صورت زن زدم .صورتش سیاه سیاه شد( .همان)
 -48پسرم و دخترم ساق و سالم از تنور بیرون آمدند( .همان)21،
 -41از آن موقع تا حاال تنها زندگي ميکنم و طالها را به فقیر فقرا ميبخشم(.همان)28،
در اين قصه دو صفت رنگ "سفید و سیاه" بکار رفته است ( .)44،1در گزاره چهارم صفت
"سفید" بدلیل اينکه نقشي در ارزشيابي و ارزشزدايي ندارد جزو صفات عیني تلقي ميگردد.
در گزاره ديگر با مفهوم متفاوتي مواجه هستیم هر چند تا بحال ما صفات مربوط به «رنگها» را
به عنوان جزئي از صفات عیني در نظر گرفتهايم ولي ممکن است همین صفات در برخي
موقعیتها و بافتهاي ارتباطات کالمي جنبهي ذهني داشته باشند ،بعبارت ديگر اين صفات در
موقعیتهاي خاص بیاني ميتوانند معنا و مفهومي متفاوت از آنچه معمول است ،به خود
بگیرند .در گزاره ( )44با صفتي ذاتا عیني سر و کار داريم که علیرغم اين ويژگي در مقوله
صفات ارزشگذاري جاي ميگیرد .گوينده با بیان " سیاه سیاه" قصد دارد شدت ضربه و نتیجه
حاصل از آن را بنحو بارزي نشان دهد .صفات "کوچك" در گزارههاي (" ،)4خشك شده" در
(" ،)1نیرومند" در (" ،)١ناآشنا" در (" ،)2تر و تمیز" در (" ،)0محکم" در (" ،)44ساق و
سالم" در (" ،)48فقیر فقرا" و "تنها" در ( )41بدلیل اينکه بیانگر ارزيابي کیفي بوده و فاقد
ارزشگذاري يا برخورد عاطفي هستند جزو صفات ( )non axiologiqueميباشد .در
خصوص صفت تنها الزم به توضیح است که اين صفت ميتواند همزمان در زمره صفات ذهني
و يا صفات ( )non axiologiqueقرار گیرد .ما بدلیل مضمون خاص اين صفت در قصه
آلتین توپ اين صفت را جزو صفات عاطفي تلقي کرديم چرا که گوينده با بکارگیري آن سعي
در جلب ترحم و دلسوزي ديگران يا تاسف بر حال خود را داشت ،در حالیکه همین صفت در
قصه اذان گو بهیچوجه عاطفي نميتواند باشد چون گوينده در پي جلب محبت ديگران يا
تاسف خوردن به حال خود را ندارد و منحصرا مدل زندگي خود را بیان ميکند .در تايید همین
ادعا ميتوان از محاورات شاه و خانم قصه بهره جست ،حاکم به او پیشنهاد ازدواج ميدهد
ولي او علیرغم "تنها"بودن با پیشنهاد او موافقت نميکند .صفات "شاد و شنگول ،بیهوش" در

گزارههاي (" ،)8بيحال" در ( )2بدلیل اينکه بیانگر ارزشگذاري يا ارزشزدايي هستند جزو
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صفات ذهني محسوب ميشوند .صفت "حرامزاده" ذاتا صفتي عیني تلقي ميشود ولي نمي-
توان اين صفت را در گزاره ( )8جزو اين مقوله از صفات دانست چرا که گوينده با بیان آن
قصد توهین به مخاطب و تحقیر او را دارد .بنابراين ضروري است اين صفت را در زمره
صفات ارزشزدايي قرار داد .صفت "خام" در عبارت "شیر خام" در گزاره ( )49نیز از اين
قاعده مستثني نیست .اين عبارت در مفهوم بي اعتمادي ،نشان دادن ناسپاسي و يا فراموش
کردن محبت فردي نسبت به فرد بکار برده ميشود و در اين معني بايد در مقوله صفات
ارزشزدايي قرار گیرد.
در قصه اذانگو هیچ نشاني از صفات عاطفي بچشم نميخورد ،از بین بقیه صفات يك صفت
در مقوله صفات عیني ،شش صفت در مقوله صفات ارزشيابي يا ارزشزدايي و نه صفت در
طبقهبندي صفات ( )non axiologiqueجاي ميگیرند .با توجه به تعداد صفات هر طبقه-
بندي ميتوان گفت که اين قصه نیز نميتواند در زمره قصههايي قرار گیرد که غالب صفات آن
ذهني است.
نتيجه گيری
در اين مقاله ما تالش نموديم عالئم حضور گوينده را در تعدادي از قصههاي عامیانه ايراني و
فرانسوي پیدا کنیم .بدين منظور ما از رويکرد تحلیل گفتهپردازي بر اساس نظريات کاترين
کربرات-اورکیوني بهره جستیم .با توجه به اينکه يکي از مالکهاي مورد نظر اين زبانشناس
فرانسوي در پیدا کردن نشانههاي حضور گوينده صفات ميباشد ما تالش کرديم صفات بکار
برده شده در گزارههاي اين قصهها را پیدا و بر اساس آراء او طبقهبندي کنیم .بررسيهاي ما
نشان دادکه در مثالهاي برگفته از سه قصه فرانسوي  24صفت در  12گزاره بکار برده شده
است .در بین اين صفات  12صفت ذهني ( 2 ،)%١١ ،89صفت ( )non axiologiqueبا (،2١
 44 ،)%0صفت عیني ( )%48 ،10و  ١صفت عاطفي ( )%2 ،18وجود دارد .در قصههاي
بازنويسي شده بهرنگي نیز تعداد  18صفت در  11گزاره بکار برده شده است .در بین اين
تعداد  48صفت ذهني ( 49 ،)%8١ ،١2صفت ( )non axiologiqueبا ( 40 ،)%88 ،88صفت
عیني ( )%18 ،88و  1صفت عاطفي ( )%2 ،20وجود دارد .در مقايسه صفات و طبقهبندي آنها
در دو پیکره زباني مشخص شد که بصورت تقريبي تعداد صفات ذهني قصههاي ايراني 4/1
قصههاي فرانسوي ،و تعداد صفات عاطفي قصههاي ايراني  8/1قصههاي پرو است .در مقابل
تعداد صفات ( )non axiologiqueقصههاي فرانسوي  8/1همین مقوله صفات در قصههاي
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ايراني و تعداد صفات عیني قصههاي پیکره فرانسوي  1/8صفات عیني در قصههاي ايراني
است .بنابراين ميتوان چنین نتیجهگیري کرد که حضور گفتهپرداز در گزارههاي قصههاي
فرانسوي بیشتر از قصههاي ايراني است .بهعبارت ديگر تعدد صفات ذهني در قصههاي
فرانسوي نشان ميدهد که قضاوتهاي ارزشي در پیکره زباني فرانسوي بیشتر است .راوي
قصههاي پرو اغلب حضور کم رنگي دارد و يا به کلي غايب است .در اين قصهها بیشتر توجه
معطوف به جريان حوادث است تا به راويت ،و راوي بصورت آشکار وارد قصه نميشود و
خواننده اين احساس را دارد که او بيطرفي اختیار کرده است .راوي اين قصهها کاربرد گفت و
شنود را ترجیح ميدهد تا خواننده بتواند حوادث را به تصوير بکشد .در مقابل ،صمد بهرنگي
نقش پر رنگي به راوي ميدهد و همین امر موجب ميشود گفتهپرداز در سیر داستان از نظر
محو شده و حضورش چندان بچشم نخورد .آن هنگام که راوي جايگزين گفتهپرداز يا گوينده
ميشود ميتواند ديدگاههاي خود را بیان کرده و وقايع را به تفضیل نقل کند .به بیان ديگر،
راوي قصههاي بهرنگي کنترل گفت و شنودها را بدست گرفته و آنها را در گفتهپردازيهاي
خود ادغام ميکند .در اين پیکره زباني راوي در طول داستان ابتکار عمل را بدست گرفته و
ترجیح ميدهد همه چیز را خود توضیح دهد ،بنا بر اين خواننده اين امکان را نمييابد تا به
باطن شخصیتها نفوذ کرده و در نتیجه از افکار و انديشههاي آنها آگاه نميشود .در حالیکه در
قصههاي فرانسوي گفتمان مستقیم ابزاري است تا شخصیتها بدان وسیله استقالل خود را

حفظ کنند و در اغلب موارد ديدگاه شخصیتهاست که ساختار روايت را بنا مينهد .لذا مي-
توان چنین نتیجه گرفت که کاربرد گفت و شنود وجه تمايز قصههاي عامیانه ايراني و فرانسوي
تحلیل شده در اين مقاله است.
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